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LINKED OPEN DATA IN DE ERFGOEDSECTOR

• Veel ontwikkelingen in korte tijd dankzij Netwerk Digitaal Erfgoed

• Grote toegevoegde waarde voor erfgoedsector

• Zichtbaar, bruikbaar en houdbaar



DOORONTWIKKELINGEN ATLANTIS

• Bestaande functionaliteiten doorontwikkeld

✓ Persistant Identifiers (PID)

✓ Open Data portaal

✓ Koppelingen met externe Thesauri

• Belangrijkste aanpassingen in Atlantis:

✓ Zes ‘soorten’ RDF beschikbaar (jsonLD, Turtle, N-Triples, enz.)

✓ Koppeling met Termennetwerk NDE

✓ Automatische verrijking met Linked Data

✓ Sparql endpoint

✓ Koppelen van interne thesaurus aan externe thesaurus

✓ Historische versies via Memento protocol

✓ Samenwerken aan terminologiebronnen



Auteursportalen



• Huidige auteurswebsites zijn niet compleet of verouderd

• Archief auteur kan verspreid zijn over verschillende bronnen

• Vraag van onderzoekers, studenten en liefhebbers naar centrale online toegang tot archiefstukken over auteurs

• Centrale toegang tot alle auteurs, ook al ligt het archief niet bij het Literatuurmuseum

• Financieel mogelijk gemaakt door Stichting Pica

Waarom een auteursportaal?
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Verdeeld over bronnen



• Online publiek portaal met neutraal domein: literatuurarchief.nl

• Elke bron moet LOD-set zijn maar er worden geen eisen gesteld aan modellering en ontologie 

• NDE datasetregister wordt gebruikt om bronnen te selecteren

• Hergebruik LOD van portaal voor bouwen website

• Status: in ontwikkeling, eind 2022 in productie, uitbreiding in 2023 naar meertaligheid en literaire portalen

Inzoomen op auteursportaal



• Nog geen perfecte LOD-set tegengekomen

• Minimaal gelinkt met externe termenbronnen

• Niet alle relevante velden gepubliceerd als LOD

• Diversiteit in modellering, zowel in beheersysteem als LOD-publicatie

• Afhankelijkheid van elkaar en leveranciers van collectiebeheersystemen

• Veel in ontwikkeling, potentieel enorme rijkdom beschikbaar

Uitdagingen cultureel erfgoed & LOD

Uitdagingen cultureel erfgoed & LOD

















• Dubbele resultaten uit verschillende bronnen

• Geen relevante resultaten bovenaan

• Verschillende typeringen

• Te weinig zinvolle verbindingen tussen datasets

Probleem door hoeveelheid en diversiteit



1. Leesbaar maken van LOD

2. Verbanden vinden, voorstellen

• Dubbelen

• Typeringen

• Zinvolle (literaire en onverwachte) relaties

3. Opslaan, publiceren en visualiseren

• Nieuwe LOD-set voor resultaten NER

• Verwerken in LOD-wolk, zoekfilters, prioritering resultaten en visualisering dubbelen

Voorbeelden:

• “Vries, Theun de” = “Theun de Vries” = “Theunis Uilke de Vries” = uri Viaf = uri ...

• “Boek” = “boek” = “dbnl_boek” = “Boeken” = uri AAT = uri GTAA

• Theun de Vries publiceerde gedicht in tijdschrift, uitgegeven door uitgever die ook uitgever was van Pierre Kemp. Brieven van
Kemp aan de Vries. Samen in commissie.

• Schrijven over dezelfde persoon, onderwerp, op of over dezelfde locatie & datum

Named entity recognition



• Opdrachtgever en leverancier partners?

• Samenwerking wel mogelijk waarbij beide partijen uitdaging aangaat

• ‘Agile’ project ingestapt, eindresultaat niet vastgesteld

• Resultaten soms anders doordat ontwikkelaar mee gaat denken, doordat een andere oplossing beter past bij standaard software

• Onverwachte resultaten leiden weer tot nieuwe wensen

• Vertrouwen hebben in elkaar en transparant zijn

Samenwerking Literatuurmuseum en DEVENTit


